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เกษตรอินทรีย์

พลิกฟื้น
วิถีเกษตรกรไทย

 แนวคิด 
 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ คือ การบริหารจัดการการ
ผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
การเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูงสุด 
โดยการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารพืชและป้องกัน
กำจัดสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจมีผลในการทำให้พืชที่ปลูกมีผลผลิตลดลง 
แนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐาน
การมองว่าการเพาะปลูกไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ดังนั้นการเลือกชนิดและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ มุ่งเฉพาะแต่
การประเมินประสิทธิผลต่อพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สำหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่ง
เป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทาง
เกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการ

ทำการผลิต ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จะประสบความสำเร็จได้ 
เกษตรกรจำเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบ
นิเวศ 
 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึง
ปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสาร
เคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของ
ระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตร
แล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของ
วงจรของธาตุอาหาร การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ระบบ
นิเวศการเกษตร และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวก 
(Positive Management) และการจัดการเชิงบวกนี้เองที่ทำให้
เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างสำคัญจากการเกษตรที่ไม่ใช้สาร
เคมีแบบปล่อยปะละเลย (ที่มักอ้างว่า เป็นการเกษตรตามแบบ
ธรรมชาติ) หรือเกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรไร้สารพิษที่
เฟื่องฟูในบ้านเรามานานหลายปี 

	 เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทั้ง
ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพ
ทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ 
แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรอินทรีย์พยายามประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต 
และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากลที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย 
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 เนือ่งจากเกษตรอนิทรยีเ์ปน็การเกษตรทีใ่หค้วามสำคญักบัการทำฟารม์เชงิสรา้งสรรค ์ (เพือ่อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟรูะบบนเิวศการเกษตรในไรน่า) 
ดังนั้น เกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์มของตนเพิ่มขึ้นด้วย ผลที่
ตามมาก็คือเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต ศึกษา
วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการทำการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทางกายภาพ เช่น ลักษณะของดิน                
ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ รวมถึงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เพื่อคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและเหมาะสมกับ
ฟาร์มของตัวเองอย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์ยังให้ความ
สำคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น 
เกษตรอินทรีย์มุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงในการ
ทำการเกษตรสำหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษ์
และฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีการ
ผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีการผลิตที่เกษตรกร
ต้องอ่อนน้อมและเรียนรู้ในการดัดแปลงการผลิต
ของตนใหเ้ขา้กบัวถิธีรรมชาต ิอาศยักลไกธรรมชาติ
เพือ่ทำการเกษตร ดงันัน้ วถิกีารผลติเกษตรอนิทรยี์
จึงเป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร
พื้นบ้านของสังคมไทย 

 แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพื่อการค้าเพราะ
ตระหนักว่าครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาการจำหน่ายผลผลิตเพื่อเป็น
รายได้ในการดำรงชีพ ขบวนการเกษตรอินทรีย์พยายามส่งเสริมการทำการตลาดผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยการตลาดท้องถิ่นอาจ
มีรูปแบบที่หลากหลายตามแต่เงื่อนไขทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้น เช่น 
ระบบชุมชนสนับสนุนการเกษตร (Community Support Super Mai Agriculture - 
CSSMA) หรือระบบอื่นๆ ซึ่งมาจากประเทศใดในโลก ที่มีหลักการในลักษณะเดียวกัน 
ส่วนตลาดที่ห่างไกลออกไปจากผู้ผลิต ขบวนการเกษตรอินทรีย์ได้พยายามพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า 
ทุกขั้นตอนของการผลิต แปรรูป และการจัดการนั้นเป็นการทำงานที่พยายามอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาคุณภาพของผลผลิตให้เป็นธรรมชาติเดิมมากที่สุด 
  

การเก็บเกี่ยวผลผลิตยอดชาในแปลงชาอินทรีย ์
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 โดยสรุปจะเห็นว่า เกษตรอินทรีย์เป็นระบบ

เกษตรที่มีลักษณะเป็นองค์รวม ที่ให้ความสำคัญ

ในเบื้องต้นกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขณะ

เดียวกันก็ไม่ได้ละเลยมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

เพราะความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่อาจ

ดำรงอยู่ได้ โดยแยกออกจากความยั่งยืนทาง

สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

หลักการเกษตรอินทรีย์ 
 หลักการสำคัญ 4 ข้อของเกษตรอินทรีย์ คือ สุขภาพ
นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (Health, 
Ecology, Fairness and Care) 
 (1) มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริม
และสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน พืช 
สัตว์ มนุษย์ และโลก 
 สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหนึ่ง
เดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดม
สมบูรณ์จะทำให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี ส่งผลต่อ
สัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อาศัยพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร 
 สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต 
การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะ
แห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพ
แวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถ
ในการฟื้นตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ
สุขภาวะที่ดี 
 บทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา 
การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ตั้ง
แต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตร
อินทรีย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้มนุษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
เกษตรอินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรู
พืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแต่งอาหาร ที่อาจมีอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 (2) มิติด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่
บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ การ
ผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วย
ทำให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึ้น 
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 หลักการเกษตรอินทรีย์ในเรื่องนี้ตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ที่
มองเกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มี
ชีวิต ดังนั้น การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทาง
นิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบ
นิเวศสำหรับให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น 
ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิต หรือ
ในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของ
ฟาร์ม หรือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบ
นิเวศน์ของบ่อเลี้ยง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากป่า จะต้องสอดคล้องกับวัฎจักรและสมดุลทางธรรมชาติ 
แม้ว่าวัฎจักรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะ
ท้องถิ่นนิเวศได้ ดังนัน การจัดการเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นต้อง
สอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสม
กับขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ซ้ำ การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
 ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ควรสร้างสมดุลของนิเวศน์การเกษตร 
โดยการออกแบบระบบการทำฟาร์มที่เหมาะสม การฟื้นฟูระบบ
นิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและ
กิจกรรมทางการเกษตร ผู้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
แปรรูป การค้า และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ควรช่วยกัน

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ 
นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน้ำ 
 (3) มิติด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บน
ความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมี
ชีวิต 
 ความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความ
ยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักษ์พิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ ทั้งใน
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
 ในหลักการด้านนี้ ความสัมพันธ์ของผู้คนที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับควร
มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัด
จำหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้รับโอกาสในการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไข
ปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหาร
และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี 
 ในหลักการข้อนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลี้ยงให้สอดคล้องกับ
ลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่
ความเป็นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นำมาใช้ในการผลิตและ
การบริโภคควรจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม ทั้งทางสังคมและทาง
นิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์ปกป้องให้กับอนุชนรุ่นหลัง ความ
เป็นธรรมนี้จะรวมถึงว่า ระบบการผลิต การจำหน่าย และการค้า
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการนำ
ต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย 

สภาพพื้นที่แปลงปลูกชาบนที่พื้นที่สูง เพื่อให้ชามีคุณภาพดีตรงตามสายพันธุ์ 
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 (4) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจัดการเกษตร
อินทรีย์ควรจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อ
ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย 
 เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตรและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ควรดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกันจะต้อง
ระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจัง 
และแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและ
ประเมินผลกันอยู่เนืองๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างดีพอเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตร ที่มีความสลับซับซ้อน 
ดังนั้น เราจึงต้องดำเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในหลักการนี้ การดำเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือก
เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในเกษตรอินทรีย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
สิ่งจำเป็นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นใจว่า เกษตรอินทรีย์นั้น
ปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจมีบทบาท
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการควรมี
การประเมินความเสี่ยง และเตรียมการป้องกันจากนำเทคโนโลยีต่างๆ 
มาใช้ และควรปฏิเสธเทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมาก เช่น 
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ จะต้อง
พิจารณาถึงความจำเป็นและระบบคุณค่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ และจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใส
และมีส่วนร่วม  

การตรวจประเมินโรงงานแปรรูปเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ 
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ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์  
 จากรายงานการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตร
อันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าอันดับ 4 ของโลก  ใช้ฮอร์โมนอันดับที่ 4 ของโลก ประเทศไทยนำเข้าสาร
เคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเพาะปลูก 
ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตทางตรงที่เกษตรกรต้องแบกรับ ส่งผลให้ต้องมีการลงทุนต่อไร่สูงและต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาผลผลิตไม่
ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น เกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทางของการ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

 การเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตร
เชิงเดี่ยวก่อให้ เกิดปัญหาทางการ
เกษตรมากมาย ดังนี้ 
 1. ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกทำลายต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด
ความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน 
 2. ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงจะได้รับ
ผลผลิตเท่าเดิม 
 3. เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาด ทำให้เพิ่มความยุ่งยากใน
การป้องกันและกำจัด 
 4. แม่น้ำและทะเลสาบถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมี และความ
เสื่อมโทรมของดิน 

 5. พบสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณเกณฑ์ที่
กำหนด ทำให้เกิดภัยจากสารพิษสะสมในร่างกายของผู้บริโภค 
 6. เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมถูก
ทำลายเสียหายจนยากจะเยียวยาให้กลับมาคืนดังเดิม 
 นอกจากนั้น การเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการ
เลี้ยงสัตว์จำนวนมากในพื้นที่จำกัด ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย จึง
ต้องใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมาก และต่อเนื่องทำให้มีสารตกค้าง    
ในเนื้อสัตว์และไข่ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว       
จึงเป็นเสมือนสัญญาณอันตรายที่บอกให้รู้ว่า การเลี้ยงสัตว์     
แบบอตุสาหกรรมไมเ่พยีงเปน็การทรมานสตัว ์แตอ่าจเปน็ภยัคกุคาม
ต่อความอยู่รอดของมนุษย์ด้วย 

ประชุมกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปชาอินทรีย์ แม่สลอง 
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ปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรีย์ที่แนะนำ  มีดังนี้ 
 ปุ๋ยพืชสด 
      สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพิ่มผลผลิตก็คือ  การใช้ปุ๋ย
เคมี  แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย์ให้แก่
ดิน  จะทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว  ดินจะไม่
ร่วนซุย  ดูดซับน้ำและอาหารพืชได้น้อยลง  ทำให้การปลูกพืชไม่ได้ผล  
หรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร  การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำได้โดยการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน  ได้แก่  การใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  
เป็นต้น  แต่มีข้อจำกัด  คือ  ต้องใช้ในปริมาณมากต่อไร่  ไม่สะดวกแก่
การขนย้ายปุ๋ย  และหาได้ไม่เพียงพอ  ดังนั้น  วิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุ
ให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่งที่มีการปฏิบัติงานง่ายก็คือ  การใช้ปุ๋ยพืชสด 
 

ชาอินทรีย์   คืออะไร 
       ชาอินทรีย์ คือ การปลูกชาแบบเกษตรธรรมชาติ หรือ
การปลูกชาโดยไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี แต่ใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน  
เพื่อลดพิษภัยที่อาจเกิดจากสารเคมี ทั้งในดิน ในน้ำ ในอากาศ 
และในผลผลิต แนวทางเลือกในการปลูกชาอินทรีย์  มีข้อแนะนำ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  ดังนี้ 
 
     

 ปุ๋ยพืชสด   คืออะไร 
      ปุ๋ยพืชสด  คือ  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบต้น  ใบ   
และส่วนต่างๆ ของพืช  โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว  ในระยะช่วงออกดอก  
ซึ่งเป็นส่วนที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง  
ยอ่ยสลายเปน็อาหารแกพ่ชืทีจ่ะปลกูตามมา  พชืทีใ่ชป้ลกูเปน็ปุย๋พชืสด  
ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราบไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ   
เป็นต้น 
 ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด 

       ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน มีดังนี้ 
        1. เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน 
        2. เพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช 
        3. กรดที่เกิดจากผุผังของพืชสด  ช่วยละลายธาตุอาหารใน    
      ดินให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น 
        4. บำรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
       5. รักษาความชุ่มชื้นในดิน   และทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น 
        6. ทำให้ดินร่วนซุย  สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน 
        7. ช่วยในการปราบวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี 
        8. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน 
        9. ลดอัตราการสูญเสียอันเกิดจากการชะล้าง 
       10. เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น 

สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในแปลงปลูกชาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่ม 

สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในแปลงปลูกชาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่ม 

ตรวจเยี่ยมแปลงชาอินทรีย์ โดยบุคลากรและผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 



คว
าม

รู้ท
ี่ไม

่ลับ
 น

ำส
ู่กา

รเ
พิ่ม

ศัก
ยภ

าพ
ทา

งธ
ุรก

ิจ 
• 

กร
มส

่งเ
สร

ิมอ
ุตส

าห
กร

รม
 

29

ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยพืชสด 
 ลักษณะของพืชที่จะมาทำเป็นปุ๋ยพืชสด 

       1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแข็งแรง  ออกดอก
ในระยะเวลาอันสั้น  คือ  ประมาณ  30 – 60  วัน 
 2. สามารถให้น้ำหนักพืชสดสูง  ตั้งแต่  2,000  กิโลกรัม
ต่อไร่ขึ้นไป 
 3. ทนแล้ง และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี  สามารถ
ปลูกได้ทุกฤดูกาล 
 4. มีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
 5. สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก และขยายพันธุ์ได้เร็ว  
เพื่อให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการ เมล็ดงอกง่ายและมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง 
       6. ทำการเก็บเกี่ยว ตัดสับ และไถกลบได้ง่าย ไม่ควรเป็น
เถาเลื้อยมาก เพราะจะทำให้ไม่สะดวกแก่การไถกลบ 
       7. ลำต้นอ่อน เมื่อไถกลบแล้วเน่าเปื่อยผุพังได้เร็ว และมี
ธาตุอาหารสูง 
 การปลูกพืชปุ๋ยสด 
       ในการปลูกพืชปุ๋ยสดให้ได้ผลดี  ควรปฏิบัติดังนี้ 
       1. ลักษณะของดิน ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให้
เหมาะสม  เช่น  ถ้าเป็นดินเปรี้ยวควรใส่ปูนลงไปก่อน  จะช่วยให้
พืชสดเจริญเติบโต  และให้น้ำหนักพืชสดสูงด้วย 

       2. เวลาและฤดูกาลที่ปลูก เวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืช ซึ่งความชื้นในดินยังคง
มีอยู่  หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลักประมาณ 3 เดือน 
 3. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ที่ใช้ปลูกเพื่อไถกลบในพื้นที่ 1 ไร่  
ควรใช้อัตราเมล็ด ดังนี้ ปอเทือง 5 กก. โสนอินเดีย 3 กก.           
โสนคางคก 5 กก. โสนไต้หวัน 5 กก. ถั่วพร้า 5 กก. ถั่วเขียว 5 กก.   
ถั่วหลือง 8 กก. ถั่วพุ่ม 8 กก. ถั่วนา 8 กก. ถั่วลาย 2 กก. ถั่วเสี้ยนป่า  
2 กก. ไมยราบไร้หนาม 2 กก. ถั่วเว็ลเว็ท 10  กก. คาโลโปโกเนียม  
2  กก. อัญชัน 3 กก. 
      วธิกีารใชพ้ชืปุย๋สด  สามารถแบง่การใชไ้ด ้ 3  วธิ ี คอื 
      1. ปลูกพืชสดในพื้นที่แปลงใหญ่ แล้วทำการตัดสับและ
ไถกลบลงไปในพื้นที่นั้นเลย 
     2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างร่องพืชหลักที่ทำการปลูก  โดย
ปลูกพืชสดหลังจากพืชหลักเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว 
     3. ปลูกพืชสดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า แล้วตัดสับเอาส่วน
ของพืชสดนำมาใส่ในแปลงที่ปลูกพืชหลัก และไถกลบลงไปในดิน 
      การตัดสับและไถกลบพืชสด 
      การตัดสับและการไถกลบพืชสดนั้น จำเป็นต้องพิจารณา
ถึงอายุของพืชสดเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดสับ
และไถกลบ ควรทำขณะที่ต้นถั่วเริ่มออกดอก ไปจนถึงระยะ
ออกดอกบานเต็มที่  เนื่องจากในระยะนี้ต้นถั่วเจริญงอกงามสูงสุด   
เมื่อไถกลบแล้วจะทำให้ปริมาณอินทรีย์วัตถุ และธาตุไนโตรเจน
สะสมอยู่ในดินสูงด้วย 
       ปุ๋ยชีวภาพ 
       ปุ๋ยชีวภาพ บางครั้งเรียกว่า ปุ๋ยจุลินทรีย ์ เป็นปุ๋ยที่ได้จาก
การนำเอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืชมาเพาะเลี้ยงจำนวน 
มากๆ และใส่ลงในดินที่จะเพาะปลูกพืช เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ต้องการ
เหล่านี้เจริญเติบโต เพิ่มปริมาณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อดิน  
ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์  จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพนั้นมีปลาย
ประเภท  เช่น  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  เชื้อรา  แบคทีเรีย  โปรโต
ซัว เป็นต้น ปุ๋ยชีวภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปุ๋ย
ชีวภาพที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และกลุม่ปุย๋ชวีภาพทีช่ว่ยใหพ้ชืได้
รบัธาตอุาหารอืน่ 
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       ปุ๋ยชีวภาพที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศ 
       มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้  
โดยอาศยัอยูอ่ยา่งอสิระในดนิ  รากพชื  หรอืในนำ้  เชน่  อะโซโตแบคเตอร ์ 
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  และแหนแดง  จุลินทรีย์เหล่านี้เมื่อตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศมาได้ ก็จะปล่อยสารประกอบไนโตรเจนนั้น   
ออกมา ซึ่งพืชที่ปลูกจะได้ใช้ประโยชน์จากสารประกอบไนโตรเจนนี้
เป็นธาตุอาหาร 
           นอกเหนือจากธาตุอาหารไนโตรเจนแล้ว  จุลินทรีย์ในกลุ่ม
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินยังปล่อยฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโต
ของพืช และให้ออกซิเจน ( จากการสังเคราะห์แสง ) ทำให้มีออกซิเจน
ละลายอยู่ในน้ำเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการย่อยสลายอินทรียวัตถุ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ปุ๋ยชีวภาพอื่น ๆ  
      ปุ๋ยชีวภาพอื่นๆ ที่สำคัญ  คือ  ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซา  ซึ่งใช้
ประโยชน์หลักในการเพิ่มฟอสเฟตที่มีอยู่แล้วในดิน ปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้
ผลิตจากจุลินทรีย์ไมโคไรซา  ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน  
โดยเชือ้รากลุม่นีจ้ะชว่ยเพิม่พืน้ทีผ่วิรากฝอยทีส่มัผสักบัดนิ  ทำใหร้ากพชื
สามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น  นอกจากนี้  เชื้อราไมโคไรซา ยังช่วย
สะสมนำ้และธาตอุาหารสำคญัไวใ้หก้บัพชื  แตป่ระโยชนท์ีน่ยิมนำเชือ้รา
นี้มาใช้ก็คือ  การที่เชื้อราสามารถย่อยสลายธาตุฟอสฟอรัสที่อยู่ในดิน  
แต่อยู่ในรูปที่พืชนำมาใช้ไม่ได้ (ทั้งนี้  อาจเนื่องจากฟอสเฟตถูกเม็ดดิน
ยึดจับไว้จนแน่น) ให้เปลี่ยนมาอยู่ในสภาพที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 

การใชส้ารชวีภาพปอ้งกนักำจดัศตัรพูชื 
     สารชีวภาพเพื่อการเกษตรมีความสำคัญกับระบบเกษตรกรรม
เพือ่นำมาใชท้ดแทนสารเคมทีางการเกษตร ถอืเปน็ทางเลอืกทีป่ระยกุตใ์ช้
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร ทำให้สามารถผลิตอาหารที่
ปลอดภัยกับผู้บริโภค และช่วยฟื้นฟู  บำรุง  รักษาระบบสิ่งแวดล้อม ให้
คงอยู่ในสภาพที่สมดุลตลอดไป  ซึ่งสามารถสรุปความสำคัญได้ดังนี้ 

1. ความสำคัญต่อระบบสิ่งแวดล้อม 
 1) ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน สารชีวภาพทางการเกษตร
เปน็การนำกลุม่จลุนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูและมปีระโยชนน์ำมาใช้ใน
การผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตพืช ซึ่งจัดว่าพืชเป็นผู้ผลิต

ในระบบนิเวศที่สำคัญ ที่ต้องอาศัยดินเป็นที่เกาะยึด เป็นแหล่ง
อาหาร  แหลง่นำ้  และแหลง่อากาศ โดยเฉพาะธาตอุาหารของพชืนัน้ 
จะถูกปลดปล่อยออกมาจากดินและออกมาจากชิน้สว่นของพชื ใน
รปูของสารอนนิทรยี ์ สตัวแ์ละจลุนิทรยีท์ีต่าย ในรูปของสารอินทรีย์ 
ให้พืชดูดไปใช้ ซึ่งจุลินทรีย์ดินมีบทบาทสำคัญต่อการย่อยสลาย
สารอินทรีย์เหล่านั้นทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในวัฏจักร
คารบ์อน วฏัจกัรไนโตรเจน วฏัจกัรฟอสฟอรสั และวัฏจักรกำมะถัน 
ที่มีส่วนสำคัญเป็นประโยชน์กับพืช หากดินมีสารพิษตกค้างจาก
การใช้สารเคมีก็ย่อมทำให้จุลินทรีย์ลดจำนวนลงหรือไม่มีการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชหยดุชะงกั ทำให้
ไมเ่จรญิเตบิโตตามวงจรชวีติ จำเปน็ตอ้งใชปุ้ย๋เคมีในการเพิ่มธาตุ
อาหารซึ่งหากใช้ติดต่อกันย่อมทำให้ดินเสื่อมโทรมในที่สุด 
 2) ทำให้ดินมีชีวิต  การใช้สารชีวภาพทางการเกษตรในดิน
ที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ดีก็ย่อมไม่มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นเพราะสารชีวภาพไม่มีผลตกค้างในสิ่งแวดล้อม  แต่ทำให้
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มจำนวนตามธรรมชาติได้มากขึ้น เพราะมีแหล่ง
อาหารที่สมบูรณ์  ส่วนการใช้สารชีวภาพทางการเกษตรในดินที่
เสื่อมโทรมร่วมกับการใส่อินทรีย์วัตถุ ก็ย่อมช่วยฟื้นฟูดินให้มีสิ่งมี
ชีวิตในดินเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยหมุนเวียน
ธาตุอาหารพืชในที่สุด ทำให้ดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์
ตามสภาพธรรมชาติ 
 3) ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำการเกษตร   
การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
จากการเลี้ยงสัตว์ น้ำเน่าเสียจากการประมง  ดังนั้นหากนำสาร
ชีวภาพทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดกลิ่น และช่วย
บำบัดน้ำเสีย ก็ย่อมทำให้ลดผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวได้เป็น
อย่างดี และทำให้สารพิษตกค้างในดินและน้ำลดน้อยลง 

2. ความสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจ 
    1) ลดต้นทุนในการผลิต การใช้สารชีวภาพทางการเกษตร  
สามารถใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในระยะยาวได้เป็น
อย่างดี  หากผู้ใช้เข้าใจหลักการผลิตและการใช้ที่ถูกต้อง ทำให้
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีทางการเกษตรที่มีราคาแพง 
มาใช้   
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ชาอินทรีย์   คืออะไร 
  
 ชาอินทรีย์ คือ  การปลูกชาแบบเกษตรธรรมชาติ  หรือการปลูก
ชาโดยไม่ใช้ปุ๋ย และสารเคมี แต่ใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน เพื่อลดพิษ
ภัยที่อาจเกิดจากสารเคมีทั้งในดิน ในน้ำ ในอากาศ และในผลผลิต  
แนวทางเลือกในการปลูกชาอินทรีย์  มีข้อแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  ดังนี้ 
ปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรีย์ที่แนะนำ  ดังนี้ 
ปุ๋ยพืชสด 
 สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพิ่มผลผลิตก็คือ การใช้ปุ๋ย
เคมี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย์ให้แก่ดิน 
จะทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะไม่ร่วนซุย 
ดูดซับน้ำและอาหารพืชได้น้อยลง ทำให้การปลูกพืชไม่ได้ผล หรือได้
ผลไม่ดีเท่าที่ควร การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำได้โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แต่มีข้อ
จำกัด คือต้องใช้ในปริมาณมากต่อไร่ ไม่สะดวกแก่การขนย้ายปุ๋ย และ
หาได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นวิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่ ที่มี
การปฏิบัติงานง่ายก็คือการใช้ปุ๋ยพืชสด 
ปุ๋ยพ       ืชสด   คืออะไร 
     ปุ๋ยพืชสด  คือ  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบต้น  ใบ   
และส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว  ในระยะช่วงออกดอก  
ซึ่งเป็นส่วนที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง  ย่อย
สลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา  พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด  
ได้แก่  โสนอินเดีย   ปอเทือง  อัญชัน  ไมยราบไร้หนาม  พืชตระกูลถั่ว
ต่าง ๆ  เป็นต้น 
 
ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด 
      ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน มีดังนี้ 
      1. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
      2. เพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช 
      3. กรดที่เกิดจากผุผังของพืชสด  ช่วยละลายธาตุอาหารในดิน 
          ให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น 

คลัสเตอร์
ชา
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    2) สร้างอาชีพการผลิตสารชีวภาพเชิงธุรกิจ การใช้สารชีวภาพ
ทางการเกษตร เป็นทางเลือกหนึ่งของการทำการเกษตรอินทรีย์  
หรือเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผลผลิตเป็นสำคัญ ทดแทนการทำการเกษตรสมัย
ใหม่ที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรในกระบวนการผลิต ทำให้ผลผลิต
อาจมีสารพิษตกค้าง ดังนั้นผู้ผลิตสารชีวภาพสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เป็นการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน อีกทาง
เลือกหนึ่ง 
    3) เป็นพื้นฐานในการสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง  คำนึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระทำ หากนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ก็ต้องพิจารณาแนวทางการผลิต
แบบพึ่งพาตนเอง ผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน หากมีเหลือก็แจกจ่ายหรือ
ขาย ดังนั้นการใช้สารชีวภาพทางการเกษตรมาใช้จึงเป็นพื้นฐาน
สำคัญของการพึ่งตนเอง  

3. ความสำคัญต่อสภาพทางสังคม 
    1) สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพอนามัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค    
การใช้สารชีวภาพทางการเกษตรเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพ
อนามัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ เพราะสารชีวภาพ
ทางการเกษตรไม่มีสารพิษ หรือเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุทำให้มนุษย์
เจ็บป่วย ดังนั้นผู้ผลิตจึงมีความปลอดภัยในการใช้ ส่วนผู้บริโภค
ก็ได้อาหารที่ปลอดภัยบริโภค 
    2) สร้างความเข้มแข็งให้ครัวเรือนและชุมชน  การใช้สารชีวภาพ
เพื่อป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทางการเกษตรในการเพาะปลูก พืช
เลี้ยงสัตว์ และการประมง ย่อมต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้อง
ใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต การหาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นสังคมไทยควรใส่ใจต้นทุนทาง
ทรัพยากร ทางสังคม และวัฒนธรรม ที่สั่งสมมาในชุมชนแต่ละ
ชุมชน เพื่อการผลิตแบบพึ่งตนเอง หากได้รับการขับเคลื่อนที่ดีก็
ย่อมทำให้ครัวเรือนและชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นสามารถลด
การพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกได้ 


